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Preaiubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc 

din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Suntem 
foarte recunoscători Domnului nostru care a binecuvântat întâlnirile pe 
care le-am avut în sfârșitul de săptămână trecut. De pretutindeni din 
Europa și din Africa, din Canada, au venit frați și surori ca să fie cu noi. 
Astfel, noi împărtășim Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu cu toți 
aceia care sunt dispuși să asculte mesajul acestui ceas.  

Apoi, de asemenea, am dat o mărturie despre ultima călătorie în 
Cuba, unde Dumnezeu a binecuvântat într-un mod extraordinar. Mulți s-
au hotărât să creadă mesajul, să fie botezați în Numele Domnului Isus 
Hristos. Printre primii au fost doisprezece sau treisprezece predicatori.  

Preaiubiți frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu împlinește 
întotdeauna scopul pentru care a fost trimis. Acest lucru îmi amintește că 
Domnul nostru a spus în Matei 24:14: „Evanghelia  aceasta a Împărăției 
va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”.  

De asemenea, am citit ce i-a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 
1933. De optsprezece ori se referă el la această experiență deosebită. 
Citesc din predica sa din San Juan, Puerto Rico, 10  februarie 1960. Aici, 
fratele Branham spune: „Fata cu care m-am căsătorit mai târziu făcea fotografii de 
pe mal. Am auzit din nou [glasul] spunând: «Privește în sus!» Și m-am temut să mă uit. 
Toți cei de pe mal se întrebau de ce ezit. Toți, da, mulți oameni care erau pe malurile 
râului, reporteri de ziar, fotografi… Apoi [glasul] a spus din nou: «Privește în sus!» și eu 
m-am uitat. Și când m-am uitat, lumina aceea a coborât. Oamenii au început să leșine, 
să cadă și s-a auzit glasul care a cutremurat tot locul acela, spunând: «Așa cum a fost 
trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi 
premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos». Nu că eu voi fi premergătorul, ci 
mesajul urma să fie premergătorul. Eu știu că nu sunt mai mult decât oricine altcineva. 
Hristos este. Noi vorbim despre El”. 

Preaiubiți frați și surori, este de foarte mare importanță să 
cunoaștem făgăduința pentru acest timp. Eu am spus de multe, multe ori 
aceasta: Noul Testament a început cu împlinirea făgăduinței din Isaia 
40:3, Maleachi 3:1: „Un glas strigă în pustie…” Și de asemenea: „Îmi voi 
trimite solul înaintea feței Mele…”  

Preaiubiților, dragul nostru frate William Branham pe care l-am 
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cunoscut vreme de zece ani, a avut o chemare deosebită și după cum am 
citit din mărturia lui, „Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă întâia 
venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui 
Hristos”. Așadar Dumnezeu Și-a luat solul, dar mesajul ne rămâne. Iar 
William Branham s-a referit de repetate ori și la experiența deosebită 
când a avut o vedenie și i-a fost spus să nu călătorească în Elveția, ci să 
depoziteze hrana – 1 aprilie 1962. Apoi eu trebuie să spun: pe 2 aprilie 
1962, Domnul mi-a vorbit cu glas audibil spunând: „Robul Meu, Eu te-
am rânduit…” „Eu te-am rânduit… conform cu Matei 24:45–47 ca să 
distribui hrana”. De două ori – pe 2 aprilie 1962 și pe 19 septembrie în 
Edmonton.  

Preaiubiții mei prieteni, eu vă spun adevărul. Slujba pe care mi-a 
dăruit-o Dumnezeu este în directă legătură cu slujba fratelui Branham. 
El ne-a împărtășit Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare descoperire, de la 
Geneza 1 la Apocalipsa 22. Aceeași descoperire dată de Dumnezeu 
fratelui Branham [am primit-o și eu], prin același Duh Sfânt am putut 
intra în acel domeniu spiritual, ca să înțeleg într-un mod corect, prin 
descoperire divină, tot ce a spus el, ducând totul înapoi la Cuvântul lui 
Dumnezeu, fiindu-mi confirmat din Scripturi.  

Deci, acesta este cel mai minunat timp din istoria Bisericii nou 
testamentare. Și desigur, toți suntem suprinși că Domnului Îi ia atât de 
mult timp. Dar trebuie să fie așa, iar noi trebuie să fim răbdători până la 
venirea Domnului. Iar în Scripturi, mai ales în Evrei 4:1, este scris ca 
niciunul să nu se pomenească venit prea târziu, ci noi toți să fim pregătiți 
pentru revenirea Domnului și Mântuitorului nostru. De asemenea, în 
Evrei 9 ultimul verset, este scris ca noi să așteptăm arătarea Lui. El a 
venit prima dată ca să ne răscumpere, El vine a doua oară ca să-i ducă pe 
răscumpărați acasă. El a dat făgăduința în Ioan 14, că se duce să 
pregătească locul și se va întoarce și ne va duce acasă. 

Preaiubiți frați și surori, este atât de minunat să știi precis ce 
trebuia să împlinească Dumnezeu prin mesajul dat fratelui Branham. 
Chiar până la afirmația: „în zilele când se va descoperi Fiul omului…” Și 
în timpul acela al slujbei sale, a fost manifestat același semn al Fiului 
omului, după cum fratele Branham s-a referit de multe ori la aceasta – 
Geneza 18 și de asemenea în Noul Testament, când Domnul nostru le-a 
vorbit lui Simon Petru, Natanael, sau femeii de la fântână – eu am văzut 
același semn, am auzit, sunt martor ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu în 
timpul meu. Eu am fost la adunările fratelui Branham din Germania și 
S.U.A. 
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Deci, preaiubiților, este o mare responsabilitate legată de 
răspândirea mesajului acestui ceas.  

De asemenea, în ce privește a doua venire a lui Hristos: a fost o 
perioadă de timp când Fiul omului a fost descoperit și s-a repetat aceeași 
slujbă pe care a avut-o Domnul nostru când umbla aici pe pământ. Dar 
acum este timpul chemării afară, al separării, acum este timpul pregătirii 
pentru revenirea lui Hristos.  

Așadar mesajul este premergătorul celei de-a doua veniri a lui 
Hristos și, prin harul lui Dumnezeu, noi am ajuns cu mesajul acestui ceas 
aproape la toate națiunile. Suntem atât de recunoscători – oriunde nu 
am putut să ajung personal avem ascultători care se conectează online ca 
să urmărească întâlnirile pe care le avem aici. Acum sunt peste 1200 de 
conectări din 172 de țări care ascultă mesajul, alăturându-ni-se lunar, în 
fiecare primă duminică din lună, ca să audă adevăratul mesaj, adevăratul 
Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratele făgăduințe - și aceștia se pregătesc 
pentru revenirea lui Hristos.  

Fie ca toți să fie gata. Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să fie cu 
voi. Rugați-vă pentru mine, după cum și eu mă rog pentru toți aceia care 
primesc acum Cuvântul lui Dumnezeu și care nu privesc doar în urmă la 
ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul fratelui Branham, ci au parte de ceea 
ce face Dumnezeu de când Și-a luat profetul în slavă și de când mesajul 
acestui ceas ajunge la marginile pământului. Acesta este timpul chemării 
afară, este timpul pregătirii, este timpul să ne pregătim și să avem parte 
de ceea ce face Dumnezeu chiar acum.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea 
în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

 


